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 "ז שבט תש"פט
 2020פברואר  11

 
 כבודל

 משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות ועדת
 

 שלום רב,

  (202018.2.) פתש"כ"ג בשבט שלישי שתתקיים ביום  ועדת המשנהסדר יום לישיבת הנדון: 

 
בחדר , 10:30, בשעה (14.2.2020) פתש" כ"ג בשבטשלישי ביום , שתיערך ועדת המשנההנכם מוזמנים לישיבת 

 ירושלים. 43', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי אקומה  הישיבות גפן
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 .יופץ בהמשך –  14.2.2020אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של  .3

( ללא M.Edהמלצה על אישור פרסום ורישום למכללה לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תכנית לתואר שני ) .3.1
 מצ"ב(-10543; )מסמך מס' חוות דעת סוקרות –(, Innovation in Education)  תזה בחדשנות בחינוך

 ל"גבאותו היום למעולה 
והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני על מתן אישור פרסום המלצה  .3.2

; )מסמך מס' דוח הוועדה –(M.A. in Applied Behavior Analysis) ( בניתוח התנהגות.M.Aללא תזה )
 "געולה באותו היום למל מצ"ב(-10544

תכנית לפתוח ירושלים  ועיצוב לאמנות אקדמיה - בצלאלהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ל .3.3
 – (B.A. in Visual and Material Culture) וחומרית חזותית בתרבות (.B.Aלתואר ראשון )לימודים 

 "געולה באותו היום למל מצ"ב(-10545; )מסמך מס' דוח הוועדה
 (B.F.Aהלימודים לתואר בוגר )תכנית לשנה"ל תשפ"א בסטודנטים המלצה על אישור רישום  .3.4

עולה  מצ"ב(-10546; )מסמך מס' הנדסה. עיצוב. אמנות -שנקר באמנות רב תחומית המתקיימת ב
 "גבאותו היום למל

 
 

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .4

למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון  2022שנייה עד סוף יולי המלצה על מתן הסמכה זמנית  .4.1
(B.A.במיסטיקה ורוחניות ) – געולה באותו היום למל מצ"ב(-10547; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים" 

"בוגר תואר להעניק  הוראה עובדי להכשרת אקדמית מכללה – סכנין מכללתלהסמכה המלצה על מתן  .4.2
; )מסמך מס' סוקריםחוות דעת  – '( במתמטיקהו-'איסודי )החוגי למסלול -דו" (.B.Ed) בהוראה

 "געולה באותו היום למל מצ"ב(-10548
, לאלקאסמי, מכללה אקדמית 2022לשנתיים, עד מרץ  זמנית )שנייה( הסמכההארכת המלצה על  .4.3

; חוות דעת סוקרות – ( ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס העל יסודיM.Edלחינוך להעניק תואר שני )
 "געולה באותו היום למל מצ"ב(-10550)מסמך מס' 

שאנן להעניק תואר  למכללת, 2022עד פברואר  )שלישית(, לשנתיים הסמכה זמניתמתן המלצה על  .4.4

-10562; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים -חוגית  -( בהיסטוריה במתכונת דו.B.Ed"בוגר בהוראה" )
 מצ"ב(

תואר ראשון  אפרתה, מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק-אמונההמלצה על מתן הסמכה ל .4.5

חוות  – י'(-יסודי )ז'-קהילתי, במסלול העל-בחינוך חברתי תחוגי-דובמתכונת ( .B.Ed"בוגר בהוראה" )
 "גלמל היום באותו עולה מצ"ב(-10549; )מסמך מס' םידעת סוקר

חוגי בהיסטוריה של עם -( דו.B.Aהמלצה על הסמכה לאוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון ) .4.6
 א'(10438; )מסמך מס' דיון המשך – ישראל בעת החדשה
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 :הרכבי ועדות .5
( .B.Aלהעניק תואר ראשון ) המרכז האקדמי שלםהארכת ההסמכה של ועדה לבדיקת הואישור הרכב  .5.1

עולה באותו היום  מצ"ב(-10551; )מסמך מס' (במתכונת דו חוגית) בלימודי מזרח תיכון והאסלאם
 "גלמל

בקשת האוניברסיטה העברית לאשר את תכנית הלימודים לתואר ראשון ת לבדיקת אישור סוקר .5.2
(B.A.) געולה באותו היום למל מצ"ב(-10552; )מסמך מס' בלימודים רומאנים" 

 אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני .5.3
(M.A.)  געולה באותה היום למל מצ"ב(-10553; )מסמך מס' ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית" 

לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון  ת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרוןאישור סוקרות לבדיק .5.4
(B.Aדו ).-;גלמל היום באותו עולה מצ"ב(-10554)מסמך מס'  חוגי בחינוך" 

 שונות. .6
 

המשך  – בקשת האוניברסיטה העברית להסב לשפה הספרדית את התכנית לתואר שני בחינוך יהודי .6.1
 ל"גלמ היום באותה עולה מצ"ב(-א'10511; )מסמך מס' דיון

( בלשון B.Edבקשת המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לשנות את שם התואר "בוגר בהוראה" ) .6.2
 Hebrewשפה ואוריינות לביה"ס היסודי ) –( בעברית .B.Edבמסלול היסודי לתואר "בוגר בהוראה" )

– Language and literacy for elementary School) – מצ"ב(-10558מס' ; )מסמך סוקרת דעת חוות 
 ל"גלמ היום באותו עולה

( בלימודים .B.Aאיחוד חטיבות בתכנית הלימודים לתואר ראשון ) –דיווח המכללה האקדמית אחוה  .6.3
 מצ"ב(-10563; )מסמך מס' רב־תחומיים

 הנדסה. עיצוב. אמנות לקבל הסמכה בתכנית –עבודת הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת שנקר  - עדכון .6.4
 מצ"ב(-10564; )מסמך מס' ( בעיצוב.M.Desשני  עם וללא תזה )לתואר הלימודים 

( .B.Desבקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) .6.5
 מצ"ב(-10565; )מסמך מס' משיכת הבקשה על ידי המוסד –בעיצוב תעשייתי 

( עם תזה M.Edסמכה להעניק תואר שני )אופן בדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לקבל ה .6.6
 מצ"ב(-10567; )מסמך מס' בחינוך מוסיקלי

בקשת אוניברסיטת בן גוריון לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית בספרות אנגלית  .6.7
זרות  ותואר ראשון במתכונת דו חוגית בבלשנות במקום תכנית הלימודים לתואר ראשון בספרויות

 מצ"ב(-10566; )מסמך מס' ובלשנות המתקיימת במוסד
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 בתיה הקלמן
 באגף האקדמי  ינוךתחום רוח וח בכירה ממונה

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 


